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Abstract:
The aim of this study was to investigate
the influence of predicting academic
performance of high school students first.
The method used in this research is
descriptive and correlational. The study
population included all high school
female students in the academic year
1395-1394 the city Meshgin is studying.
Multistage cluster sampling of 421
students were chosen girl. To collect data
for this study from a test of mathematics
achievement of first-choice school were
used. In order to analyze the collected
data, the descriptive statistics, mean and
standard deviation and inferential
statistics,
methods
of
statistical
correlation and t-test was used. For
analysis software SPSS, BILOG was
used. The results showed that the test
instructions and Btb scoring methods
according to the amount of C parameter
estimation, and this effect is significant.
Low levels of ability (3 to 5/1) the
performance of students in the first run
(without guessing) compared to the
second run (with guess), but is better in
the middle and upper levels will be able
to see the result. The validity of test
scores (25/0 low) and lower levels (25/0
high) better estimation of ability in the
first run (without guessing) in the second

:ُچکیذ
ُ ثسزیژت سژر عس لبٔژٞٚدف اش ا٘دبْ ایٗ دژوٞ
ٜزٚ ٖشاٛحدس ثس لّٕىژس سصظژعّت ا٘ژ آٔژ
 زٜ ز ایشفبٛٔ ش سصمعكٚ ز.َ ایزٚ اٝیـٛٔش
.ٕجگژشٍت ایژزٞ هٛطژعفت اش ٘ژٛ سٞٚایٗ دو
شاٖ تشژسٛ ا٘ژ آٔژٝ شبُٔ وّعژ، آٔبزیٝخبٔع
 زٝس وژٟسیشبٖ ٔشٍعٗشَٟ شٚ اٝیـٛ ٔشٜزٚ
ُ سصظژعَٝ ثٛ ٔشغ1394-1395 یبَ سصظعّت
ژدٙای چٝشژٌٛعژسی تٝ٘ژٕٛ٘ شٚ ثژب ز.ٔت ثبشد
شاٖ تشژسٛ ٘فس اش ا٘ژ آٔژ421 ای سعداّٝٔسح
زیٚ ثژسای ٌژس آ. ا٘شاژبة شژد٘دٝ٘ژٕٛ٘ ٖاٛٙلٝث
ٖٛ اش یژه آشٔژٞٚثسای ا٘دژبْ ایژٗ دژو،بٞ ٜ ا
 زسٝؽ ثژٛای دعشسفز سصظعّت ٔسثٝٙبزٌصیٟچ
زٛظژٙٔٝ ثژ. شژدٜ َ ثعسیشبٖ ایشفبٚزیبػعبر ا
 اش،ٜزیشژژدٚژژبی خٕ ژ آٜٞ  سصّعژژُ اٚ ٝسدصیژژ
 ا٘صژسافٚ ٗطژعفتم ٔعژبٍ٘عٛبی آٔژبز سٞشبتض
ژژبی آٔژژبزیٞشٚجبؿتم زٙ اش آٔژژبز ایژژشٚ ٔععژژبز
ٜ  ایژشفبٝاثگژشٚ t ٖٛ آشٔژٚ ٖٕٛجگشٍت دعسیٞ
SPSS ژبیٞ ثسای سصّعُ اش ٘سْافصاز. ایزٜشد
ٝژب ٘شژبٖ ا وژٞٝ یبفشژ. شدٜ ایشفب,BILOG
ٌرازیٜ ٕ٘سٜٛسج آٖ شعٝ ثٚ ٖٛٔزاِعُٕ آشٛیش
 ٔژث سC ز دژبزأشسٚبیت ثب آٖ ثس ٔعصاٖ ثژسآٙٔش
ٗپ دژبیعٛ ز یژـ.ب از ایژزٙ ایٗ سر عس ٔعٚ ایز
شاٖ زٛ) لّٕىژژس ا٘ژ آٔژژ-1/5  سژژب3 ا٘ژژبیتٛس
ْٚ  اخژسایٖٝ حدس) ٘گجز ثژَٚ ثدٚاخسای ا
پ ٔعب٘تٛشس ایز أب ز یـٟ ث،) ثب حدسٜٕساٞ
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run (with guess) is.
 ٚثبالیت سٛا٘بیت ایٗ ٘شعد ٝلى ٔتش . ٛزٚایژت
ٕ٘سٜٞبی آشٔ ٖٛز یـٛپ  0/25دبیعٗ) وٕشس Keywords:Operating guess, academic ٚ
performance, female students, first year
ز یـٛپ  0/25ثبال) ثٟشس ایز  ٚلژز ثژسآٚز
high school mathematics.
سٛا٘بیت ز اخسای ا َٚثژد ٖٚحژدس) ثعشژشس اش
اخسای ٕٞ ْٚژسا ٜثژب حژدس) ایژز .ثسزیژت ٚ
ٔمبیگٚ ٝازیب٘ ٞژبی ٚاثگژش ٝز  ٚاخژسا ٘شژبٖ
ٔت ٞد وٌ ٝس ٜٚلٛی ٘گجز ثٌ ٝس ٜٚػععف ،ث-ٝ
ؿٛز یىگبٖ لُٕ ٘ىس ٜا٘د ٔ ٚعصاٖ ثسآٚز سٛا٘بیت
آٖٞب دساوٙدٌت ثعششسی زا ز ٞس اخسا ٘شبٖ ٔت-
ٞد.
ٍاشُّااای یلیااذی :لبٔژژُ حژژدس ،لّٕىژژس
سصظعّت ،ا٘ آٔٛشاٖ تشس ،زیبػعبر دبیژ ٝاَٚ
ثعسیشبٖ.

هقذهِ
یىت اش اٞداف زٚا٘گٙدت ازششعبثت  ٚسدصی ٚ ٝسصّعُ آشٖٔٞٛبیت ایز و ٝثٌٝ٘ٛٝای ث ٝلظد ا٘ژداش-ٜ
ٌعسی تظعظ ٝز ا٘گبٖٞب سٟعٔ ٝتش٘ٛد ٔسسبع ٞدسی ٕٞ ٚىبزاٖ .)1393 ،یىژت اش ٍ٘سا٘ژتٞژبیت
وٕٛٞ ٝاز ٜز ٔٛز یثاالر چٙدٌصیٝٙای ٚخ ٛاشش ٝایز ،دبیخ ا ٖ حدیت آشٖٔٛش٘ٛدٌبٖ ثژٝ
یثاالر آشٔ ٖٛایز .ثٝؿٛز وّت  ٚاٍِ ٛز حدس ش ٖ ا٘ آٔٛشاٖ ٔش ٟٛایز .ز اٍِٛی ا َٚوٝ
حدس ش ٖ ٘بآٌبٞب٘ ٝیب سظب فت 1ایز ،فساٌعس ٘گجز ثٞٝعچ یه اش ٌصیٞٝٙب ٞعچ ٘ظسی ٘داز  ٚیىت
2
اش ٌصیٞٝٙب زا ث ٝطٛزر سظب فت ا٘شابة ٔتوٙد .ز اٍِٛی  ْٚو ٝحدس آٌبٞب٘ ٝیب آٔٛتشژ ٝشژدٜ
3
ایز ،دع فسع ایٗ ایز و ٝا٘ آٔٛش ثب ایشفب  ٜاش ایشدالَ ٔٙـمت یب ثب سىع ٝثژس ا٘ژ ٘گژجت
ت ٛیعت ٔتوٙد ثب ز ٌصیٞٝٙب ،خٛاة طصعح یثاَ زا حدس ثص٘د ٚایژ  ٚیژٛح .) 2008 ،4ز
ثبٚز لٕٔٛت خٛاة ا ٖ حدیت یثاالر وبز ٔرٔٔٛت ایز ٘ ٚجبید ا٘دژبْ شژ ٛم شیژسا فژسع ثژس آٖ
ایز و ٝاش ایٗ وبز ٔٛخت افصای ٕ٘س ٜا٘ آٔٛش ث٘ ٝبحك  ٚوب ٞزٚایت  ٚدبیبیت آشٔٔ ٖٛتٌژس
وسیٕت ٕٞ ٚىبزاٖٞ .)1390 ،س چٙد ٔـبِعبر سدسثت ز ٔٛز ایٗ دع فسعٞب ثژ٘ ٝشژبیح یىگژب٘ت
٘سیعدٜا٘د ،اش یسثبش زاٜوبزٞبیت ٔٛز ایشفب  ٜلساز ٌسفشٝا٘د وٞ ٝژدف لٕژد ٜآٖٞژب وژبٔ ٞعژصاٖ
حدس ش ٖ ا٘ آٔٛشاٖ ،سعدیُ ٕ٘س ٜآ٘بٖ ثٔ ٝعصاٖ ٚالعت  ٚثٟجٚ ٛیوٌتٞبی یبیىٔٛشسیه آشٔژٖٛ
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ایز تعٗ -چت -ی .)2007 ،1ٝاش ایٗ ز ،ٚایٗ دوٞٚ
وس ٖ ا س لبُٔ حدس تعُا٘دٔ ،تدس اش .
سصمعك زٚی ٘اگشعٗ آشٖٔٞٛب یجت شد ؤ ٝفبٞعٓ  ٚزٚشٞبی آٔبزی ز آشٔژٖٛیژبشی  ٚسفگژعس
ٕ٘سٜی آشٖٔٞٛب ٔٛز ایشفب  ٜلسازٌعس وسیٕت تسأٞ .)1390 ،ٝس دوٞٚشٍسی تژٛا ٜاخژسای یژه
ٔـبِع ٝایبیبَ سدسثت ٔب٘ٙد ا٘دبْ سدسث ٝآشٔبیشٍبٞت زثبز ٜیژب ٌعسی ،اٍ٘عژصش  ٚسفىژس زا لٟژد ٜاز
ثبشد ،تٛا ٜیه یّگّ ٝلّٕعبر ایبیبَ آٔبزی زا ٞدایز وٙد اِصأبَ ثٛ٘ٝلت ٕ٘ژسٜٞژبی آشٔژ٘ٛت یژز
ٔتیبثد ٕٞجّش .)2013 ،2ٖٛزٚشٗ ایز و ٝثسای ایٌٗ ٝ٘ٛلّٕعژبر ز شٔژبٖ حبػژس چٙژدیٗ زٚش
ٔشٕبیص ٚخ ٛاز ٕٞ .عش ٝایٗ زٚشٞبٔ ،فبٞعٓ  ٚا٘دیشٞٝژبی ٔفعژدی زا وژ ٝدبیژٝی فعبِعژزٞژبی
ٔسثٛؽ ث ٝآشٔ ٖٛایز  ٚلعبسٞبیت زا و ٝز ٔٛز آٖٞب سٛافك وّت ٚخژ ٛاز ثژ ٝیژز ٔژت ٞژد
وعٕعبیتٕٝٞ .)2012 ،ی ایٗ زٚشٞب ثب ٔعب٘ت زٚاٖشٙبتشت  ٚآٔبزی ٕ٘سٜٞبی آشٔ٘ٛت یسٚوبز از
 ٕٝٞ ٚآٖٞب ایٗ یثاَ وّت زا ٔٛز سٛخ ٝلساز ٔت ٙٞد وٕ٘« :ٝسٜٞبی آشٔژ٘ٛت چژ ٝچعژص زا ثژب چژٝ
زخٝای اش لز ٔتیٙدد؟» شسیفت .)1374 ،ایٗ زٚشٞب ٞدف ٔ ٚمظ ٛثٙعب ی ٕٞژ ٝیژٙد -
ٞبی آشٔ٘ٛت زا ؤ ٝشؼٕٗ ازششعبثت افسا  ٚوبزوس ٞبی افسا ز دعٛیشبزٞبی ٔعسٚف ایز زا ٘جژبَ
ٔتوٙٙد  ٚاش فبید ٜسفىس زیبػت ٔصغ ثٝلٛٙاٖ ٚیعّٝای ثسای زیعدٖ ث ٝلعژبسٞژبی لبثژُ الشٕژب
زثبزٚ ٜیوٌتٞبی آشٔ٘ ٚ ٖٛشبیح آشٖٔٞٛب یٔ ٛتثس٘د ِس .)1974 ،3
سٛٙه ٌ ٚگشس ٌت ایشفب  ٜاش آشٖٔٞٛب ثبلث شد ٜایز و ٝا٘ٛاه ٔاشّفت اش آٖٞب یبتش ٝش ٛوٞ ٝس
وداْ ثسای ٞدف تبطت ثٝوبز ٔتز٘ٚد ز ثعٗ ا٘ٛاه آشٖٔٞٛب ،آشٖٔٞٛبی چٙدٌصیٝٙای اش ٕٞژ ٝا٘ژٛاه
یٍس ٔفعدسس  ٚلبثُ ا٘عـبفسس٘د  ٚث ٝوٕه آٖٞب ٔتسٛاٖ سعدا شیب ی اش افسا زا ز یـح ٌگژشس -ٜ
ای اش ا٘ ٛٔ ،ز آشٔ ٖٛلساز ا  .یعف  )1375ز وشبة زٚشٞبی ا٘داشٌٜعسی  ٚازششژعبثت تژٛ
ذوس ٔتوٙد و ٝیه یثاَ چٙدٌصیٝٙای ایز و ٝآشٖٔٛش٘ٛد ٜزا ثب سىّعفت و ٓٞ ٚ ٟٓٔ ٓٞ ٝوژبََٔ
ثسای ا ٚلبثُ ف ٟٓایز ٔٛاخٔ ٟٝتیبش ٞ ،س یثاَ ثبید ؿٛزی ٘ٛشش ٝش ٛو ٝثژٚٝیژعّ ٝوگژب٘توژٝ
خٛاة یثاَ زا ٔت ا٘ٙد ث ٝزیشت دبیخ ا  ٜش ٚ ٛوگب٘تو ٝسگّؾ وبُٔ ثس ٔـبِت ٘داز٘د ٘شٛا٘ٙد
ث ٝآٖ دبیخ زیز ثدٙٞد ص .)123اش آٖخب و ٝآشٖٔٞٛبی دعشسفزسصظژعّت ثژسای ا٘ژداشٌٜعژسی
ثبش  ٜفعبِعزٞبی آٔٛششت  ٚسصظعّت ثٝوبز ٔتز ٟٓٔ ، ٚایز و ٝفسایٙد ٕ٘ژسٌٜژرازی آٖ زیژز ٚ
لعك ا٘دبْ ش ، ٛیه ٔٛز ٔ ٚ ٟٓایبیت ز آشٖٔٞٛبی چٙدٌصیٝٙای و ٝثبلث ٍ٘سا٘ت شژد ٜایژز،
سر عس لبُٔ حدس ثس زٚی ٕ٘سار آشٔ٘ ٛتٞب ٔ ٚادٚش شدٖ لز ٕ٘سٌٜرازی  ٚثسآٚز سٛا٘بیت افسا
ایز ،ثٙبثسایٗ ػسٚزر ثسزیت زاٜٞبیت و ٝث ٝوٓ وس ٖ ا س حدس ثس زٚی ٕ٘س ٜآشٔ٘ ٛتٞب ٔاظٛطبَ
آشٔ٘ ٛتٞبی دعشسفزسصظعّت و ٝسظٕعٕبست ز دت از  ،احگبس ٔتشٔ ٛثٔٙت.)1379 ،
زطد ثسزیت زاٞجس ی وژ ٝز خٟژز وژٓ
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افسا ٟ٘ ٚب ٞب شٔب٘ت اش یٙد ٞبی آشٔ٘ٛت یٔ ٛتثس٘د و ٝز زیعدٖ ثٞ ٝدفٞبی ت ٛاش آٖ ثٟسٜ
ٌعس٘د  ٚخبٔع٘ ٝعص ٔٛلعت اش یٙد ٞبی آشٔ٘ٛت ثٟسٔ ٜژتثژس وژ ٝدعشژسفز ٞژدفٞژبی فژس ی ٚ
یبشٔب٘ت ثٞ ٝدف وّت آٖ وٕه وٙد فسازی  ٚشیٕعسٔبٖ٘ .)1970 ،1شبیح آشٖٔٞٛبی ٔٙبیت وژ ٝثژب
لز ا٘شابة شد ٜثبشد ٚلشت ثٌٝ٘ٛٝای ٔٙبیژت سفگژعس شژٔ ٛژتسٛا٘ژد اؿَلژبر ٔفعژدی زثژبزٜ
دعشسفز ز شٔعٞٝٙبی ٔاشّف ز اتشعبز یزا٘دزوبزاٖ لساز ٞد شسیفت .)1374 ،ثٝلٛٙاٖ ٔثژبَ
یه آشٔ ٖٛدعشسفزسصظعّت ٔتسٛا٘د اؿَلبر ٔفعدی زثبز ٜدعشسفز لٕژٔٛت سصظژعّت شژبٌس اٖ
ز اتشعبز ٔدسیبٖ ٔ ٚدیساٖ آٔٛششت لساز ٞد  ٚاش ایٗ ؿسیك ز شٔعٝٙی آٔٛشش طصعح ثژ ٝآٖٞژب
وٕه وٙدٓٞ .چٙعٗ ٕ٘سٜٞبی آشٖٔٞٛب ٔتسٛا٘د ٔعّٕژبٖ ،شژبٌس اٖ ٚ ٚاِژدیٗ زا ٘عژص ز شٙبیژبیت
٘مبؽ لٛر  ٚػعف شبٌس اٖ  ٚثٙٔٝظٛز وٙبز ش ٖ آ٘بٖ ث ٝوَسٞبی ٚیو ٜیب ا٘دبْ الدأبر خجسا٘ت ٚ
سٛخ ٝتبص یبزی ٞد ٔسسبع ٞدسی ٕٞ ٚىبزاٖ.)1393 ،
ز ثعششس خٛأ یىت اش ا٘ٛاه زایح آشٖٔٞٛب و ٝثٙٔٝظٛزٞبی ٌفش ٝشد ٜز ثبال ثٝوبز ٔتز ٚآشٔ-ٖٛ
ٞبی چٙدٌصیٝٙای2ایز و ٝلّتزغٓ سٕبٔت ٔصیزٞبی ٌفش ٝشد ٜز ٔٛز آٖ ،یه ٔشژىُ ایبیژت
ز اخسای آٖٞب ٚخ ٛاز  .آٖ ٔگئّ ٝایبیت أىبٖ حدس ش ٖ دبیخ طصعح ،ثد ٖٚاشژشٗ ا٘ژ
ٔسثٛؽ ث ٝآٖ ایز وسٚس  ٚفسازی ،)1977 ،3ز ٘شعدٕ٘ ٝسار ا٘ آٔٛشا٘ت و ٝث ٝایٗ لُٕ یژز
ٔتش٘ٙد ثٝؿٛز ٚالعت ٘شبٖ ٙٞدٔ ٜعصاٖ آٌبٞت ا٘ آٔٛشاٖ اش ٔٛػٛه ٔٛز ٘ظژس ٘عگژز  ٚایژٗ ز
سظٕعٕبست و ٝثب ایشفب  ٜاش ٘شبیح ایٗ آشٖٔٞٛب طٛزر ٔتٌعس ایدژب اشژىبَ ٔژتوٙژد یبٔ٘ٛژد ٚ
ای .)1973 ،4 ٘ٛسصمعمبر ثگعبزی ثسای ثسزیت خٙجٞٝبی ٔاشّف تعُ ز ایٗ ٔگئّ ٝا٘دبْ شژدٜ
و ٝسصمعك فعّت  ٓٞث ٝخٙجٝای اش ایٗ ٔگئّٔ ٝتدس اش .
5
ز یىت اش اِٚعٗ ٔـبِعبر ز ایژٗ شٔعٙژ ٝزاش  ٚایژ ٛاز ٔ )1925ـژسپ وس ٘ژد وژ ٝایژشفب  ٜاش
سظصعح ز ثعششس ٔٛاز دبیبیت زا وبٔ ٞت ٞد ،أب یبَ ثعد زاش ٌ ٚساف )1926 6ازسجژبؽ ثژعٗ
یشٛزاِعُٕٞبی آشٔ ٚ ٖٛدبیبیت ٘ ٚشبیدت و ٝاٌس یشٛزاِعُٕ « حدس ٘ص٘عد »7زا ث ٝیز ٔژتآیژد
زا ٔـبِع ٝوس ٘د ،ثٝؿٛز وّت دبیبیت ٕ٘سٜٞبی سظصعح شژد ٚ 8ٜسظژصعح ٘شژدٕٞ 9ٜژبٖ ثژ ، ٛزاش ٚ
ٌساف ث ٝایٗ ٘شعد ٝزیعد٘د وٚ ٝلشت یشٛزاِعُٕ حدس ش ٖ ا  ٜشد ٜثژٕ٘ ٛژسٜٞژبی سظژصعح
شد ،ٜدبیبیت ثبالسسی اششٙد ثب ایٗ ٚخ ٛثگعبزی اش ٘ٛیگٙدٌبٖ ٔثژُ یژٛی ٔ )1964 10سغٛثعژز
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ٕ٘سٌٜرازی آشٖٔٞٛب زا ز سعععٗ زاٞىبز ٔٛز ٘ظس ز یژشٛزاِعُٕٞژب ٔژت ا٘ٙژد ٔژثٔٙت1379 ،م
ٚٚیٙعك.) 2003 ،1
سساةٕٞ ،جّش ٚ ٖٛیع )1969 2ًٙا س ایٙى ٝث ٝا٘ آٔٛشاٖ ٌفشژ ٝشژ ٛوژٕ٘« :ٝساسشژبٖ ثسایژبس
1

سعدا دبیخٞبی طصعح ثٝلَ 5 ٜٚسعدا یثاَٞبی دبیخ ٘دا  3ٜیفعد) ایژز» ٔژٛز ثسزیژت لژساز
ا ٘د .ایٗ یشٛزاِعُٕ یىت اش چٟبز یشٛزاِعّٕت ث ٛو ٝآٖٞب ز سصمعمبرشبٖ ث ٝآشٔ٘ ٛتٞب ا ٜ
ث٘ ٛد ،یٝسبی یٍس چعصی شجع ٝخَٕر شیس ث« ، ٛحژدس ٘ص٘عژد»« ،حژدس ثص٘عژد « ٚ »4ز ٔژٛز
حدس ش ٖ چعصی ٌفش٘ ٝشد ٜث ٚ 5» ٛفسْ آشٔٔٚ ٖٛعٛٙی ِغبر ثسزٚی  667ا٘ آٔٛش دبیٟ٘ ٝژٓ
اخسا شدٌ .سٜٞٚبی ٔگشمُ ا٘ آٔٛشاٖ ز شسایؾ ثساثس آشٖٔٞٛب زا زیبفز وس ٘د  ٕٝٞ ٚثسٌٞٝب ثژب
ایشفب  ٜاش ٕ٘سٌٜرازی فسِٔٛت ٕ٘س ٜا  ٜشد ٓٞ ٚچٙعٗ سعژدا دبیژخٞژبی طژصعح ،غّژؾ  ٚیژفعد
ِصبف شد٘د .اٌس چٔ ٝصممعٗ چٙدیٗ ثسآٚز دبیبیت فسْٞبی ٕٞشب زا ازائ ٝوس ٘د أب ز ٔژٛاز ی وژٝ
سىٙعه ٕ٘سٌٜرازی  ٚیشٛزاِعُٕ آشٔ ٖٛیبشٌبز ث٘ ٛد دبیبیتٞب ٞژعچ اتشَفژت ٘شژبٖ ٕ٘ژت ا ٘ژد.
سصز یشٛزاِعُٕ «حدس ٘ص٘عد» ثب ٕ٘سٌٜرازی فسِٔٛت دبیبیت  0/89ث ، ٛثسای یشٛزاِعُٕ «ٞژعچ
اشبزٜای ث ٝحدس ش ٖ ٘شد ٜث » ٛثب ٕ٘سٌٜرازی «فمؾ طصعحٞب» ثسآٚز دبیبیت  0/95ث ، ٛثسای ٞس
ٞشز ػسیت دبیبیت چٟبز ٔدٕٛل ٝیشٛزاِعُٕ ٔ ٚ ٚشد ٕ٘سٌٜرازی) ثبالسسیٗ ثسآٚز دبیبیت ثژسای
یشٛزاِعُٕ شیس ث ٝیز آٔد :شٕب ٕٔىٗ ایز دبیخ زا ثب وّٕبر ٘بآشٙب حدس ثص٘عدٕ٘ ،ژسٜی شژٕب
ز ایٗ آشٔ ٖٛثسایبس سعدا دبیخٞبی طصعصشبٖ تٛاٞد ث.» ٛ
ِس  )1974 6لب٘ وٙٙدٜسسیٗ ِعُ زا ثسای ایشفب  ٜاش فسٔ َٛسظصعح ثٙٔٝظٛز افصای زٚایژت ازائژٝ
وس  .اٌ ٚفز ،اٌس چ ٝایشفب  ٜاش فسَٔٞٛبی سظصعح فمؾ ا٘دوت زٚایت زا افصای ٔت ٞد  0/03سژب
 ،) 0/02لظٛز ز ایشفب  ٜاش آٖ ٔٙدس ث ٝوب ٞزٚایت ٔتش . ٛشبید ثساثس ثبشد ثب چشٓ دٛشژعدٖ اش
٘عٕت اش یثاالر ٘ ٚعٕت اش شٔبٖ آشٔ ٖٛیب ثساثس ثبشد ثب دٛشعدٖ اش ٘عٕت دبیژخٞژبی ٞژس آشٔژ .ٖٛثژب
ایٗحب َ ا س فسٔ َٛسظصعح ز ػسیت زٚایت وٓ ایزِ ،س دعشٟٙب وس وژ ٝایژشفب  ٜاش آٖ ٔصژدٚ
ش ٛث ٝخبئعى )a ،ٝسٕبیُ ث ٝحدس ش ٖ ثٝؿٛز لبثُ َٔحظٝای اش شاظت ث ٝشژاض یٍژس سغععژس
ٔتوٙد )B .سعدا ٌصیٞٝٙب وٕشس اش  5سب ایز )c .آشٔ ٖٛتعّت ٔشىُ ایز.
ِس ز ٔـبِع ٝثعدی  )1964ث ٝا٘ آٔٛشاٖ ثسای دبیخٌٛیت ثٞ ٝس یثاَ اتـبز ا  ،اش آٖخبئعىژٝ
ایٗ یشٛزاِعُٕٞب یشٛزاِعُٕٞبی ثد ٖٚاتـبز) ٕٔىٗ ایز ٔٙدس ث ٝتـبی ا٘داشٌٜعسی اش ؿسیك
اخجبز ث ٝحدس سظب فت ش ، ٛزٚایت زا  ٓٞوبٔ ٞت ٞد ،ثب ایٗحبَ ز طژٛزستوژ ٝزفشژبز حژدس
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ش ٖ غعسسظب فت ثبشد ٕٔىٗ ایز ٔٙدس ث ٝافصای زٚایت شٞ . ٛبال یٙب  ٚاٚیٙعٙكٌ )1989 1فشژٝ
ِس زا ٔٛز ٔـبِع ٝلساز ا ٘د ،آٖٞب ػسیت زٚایت دع ثعٙت زا ث ٝیز آٚز ٘ژد وژٞ ٝژعچ ثسسژسی زا
ثسای ٕ٘سٜٞبی سظصعح شد ٚ ٜسظصعح ٘شد٘ ٜشبٖ ٕ٘ت ا .
چب٘شبزیّه )2011 2اشبز ٜوس و ٝیشٛزاِعُٕ حژدس ٘ص٘عژد یژه ثسسژسی زا ثژسای آشٔژ٘ ٛتٞژبی
دستبشٍس ز ثساثس غعس دستبشٍسٞب لبئُ ٔتش ٛحشت اٌس سٛا٘بیت ٞژس ٌ ٚژس ٜٚثژسای دبیژخ طژصعح
ا ٖ ث ٝیثاالر دبیخ ا ٘ ٜشد ،ٜثساثس ثبشد .وس٘ٚجبخ٘ )1946 3عص ز سصمعمت و ٝا٘دبْ ا ث ٝایٗ
٘شعد ٝزیعد ؤ ٝمداز حدس آشٔ٘ ٛتٞب ز یثاَٞبی چٙد ٌصیٝٙای ثب یـح ا٘ آٖٞب ثژ ٝتژٛثت
فبوشٛزٞبی شاظعزشبٖ ٔسسجؾ ایز.
ثسایبس آ٘چٌ ٝفش ٝشد دو ٞٚحبػس ثب ٞدف ثسزیژت سژر عس لبٔژُ حژدس ثژس لّٕىژس سصظژعّت
ا٘ آٔٛشاٖ ٚزٔ ٜشٛیـ ٝا َٚا٘دبْ شد سب زاٞجس ٞبیت زخٟز وٓ وس ٖ ا ژس لبٔژُ حژدس ازائژٝ
ٞد .اش ایٗ ز ٚدو ٞٚحبػس زطد دبیخٌٛیت ث ٝیثاَٞبی شیس ٔتثبشد.
 -1آیب یشٛزاِعُٕ آشٔ ٖٛحدس ثص٘عد ،حدس ٘ص٘عد) سر عسی ثژس ٔعژصاٖ ثژسآٚز دژبزأشس C
از ؟
4
 -2آیب ایشفب  ٜاش فسٔ َٛسظصعح ٕ٘سٌٜرازی ز ٔمبیگ ٝثب زٚش ٕ٘سٌٜرازی ٔعٕژ َٛدبیژبیت
ٕ٘سٜٞبی آشٔ ٖٛزا افصای ٔت ٞد؟
 -3آیب ایشفب  ٜاش فسٔ َٛسظصعح ٕ٘سٌٜرازی ز ٔمبیگ ٝثب زٚش ٕ٘ژسٌٜژرازی ٔعٕژ َٛزٚایژت
از ؟
 -4آیب ٕ٘سٌٜرازی فسٔ َٛسظصعح ثسآٚز ثٟشسی اش سٛا٘بیت آشٔ٘ ٛت ٔت ٞد؟
رٍغ تحقیك
زٚش سصمعك ز دوٞٚ

حبػس اش ٔٙظس ٞدف سٛطعفتٕٞ -جگشٍت ایز.

جاهعًِ ،وًَِ ٍ رٍغ ًوًَِگیری
خبٔع ٝآٔبزی ز دو ٞٚحبػس لجبزر ایز اش وّعژ ٝا٘ژ آٔژٛشاٖ ٚزٔ ٜشٛیژـ ٝا َٚشٟسیژشبٖ
ٔشٍعٗشٟس و ٝز یبَ سصظعّت ٔ 1394 -1395شغ َٛث ٝسصظعُ ٔتثبشٙد .ثژسای سععژعٗ حدژٓ
ٕ٘ ،ٝ٘ٛاش زٚش ٌٕ٘ٝ٘ٛعسی تٛش ٝای ایشفب  ٜشد .ثسای ایٗ ٔٙظٛز اثشدا ٔژدازس تشسا٘ژٔ ٝشٛیژـٝ
ثعسیشبٖ
ا َٚشٟس ٔشٍعٗشٟس ث ٝچٟبز لـت سجدیُ شد٘د ثعد اش ٞس لـت ثٝطٛزر سظب فت ش
ثسای ٌٕ٘ٝ٘ٛعسی ا٘شابة شد٘د .سعدا حدٓ ٕ٘ ٝ٘ٛشبُٔ  421ا٘ آٔٛش تشس ٔمـ ا َٚثعسیژشبٖ
و ٝز یبَ سصظعّت ٔ 1394 -1395شغ َٛسصظعُا٘د ٕ٘ٔ ٝ٘ٛب زا سشىعُ ا ٘د.
ابسارّای پصٍّػ ٍ رٍغ اجرا
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اثصاز ا٘داشٌ ٜعسی ز ایٗ دو ٞٚیه آشٔ 30 ٖٛیثاِت چٟبزٌصی ٝٙای دعشسفز سصظعّت زس
زیبػعبر ایز و ٝؿجك ٘ظس وبزشٙبیبٖ اش زٚایت طٛزی ٔٙبیت ثستٛز از ایز .ثٕٞ ٝژساٚ ٜ
یشٛزاِعُٕ و ٝث ٝؿٛز خداٌب٘ ٝث ٝا٘ آٔٛشاٖ ا ٔ ٜت ش٘ . ٛص ٜٛاخسا  ٚازششعبثت آشٔ ٖٛثٝ
ایٗ طٛزر ایز و ،ٝآشٔ ٖٛث ٝطٛزر ٌس ٞٚت اخسا ٔت ش ٛثعسیشبٖ ث ٝثعسیژشبٖ) ،یژعت
ٔت ش ٛشسایؾ اخسای آشٔ ٖٛثسای  ٕٝٞیىگبٖ ثبشد .د اش آٔژب ٕ٘ ٜژ ٖ ٛشژسایؾ اخژسای
آشٔ ٚ ٖٛا ٖ سٛػعصبست ٔجشٙت ثس ایٙى ٝآشٔٛٔ ٖٛز ٘ظس ثٙٔ ٝظٛز خٕ آٚزی ا ٞ ٜبیت ثسای
یه دو ٞٚاخسا ٔت ش ٚ ٛاؿٕعٙبٖ اش ایٗ و ٝا٘ آٔٛشاٖ ٕ ٞىبزی ٔت وٙٙژد ،آشٔژ ٖٛاخژسا
شد .ثسای شسٚه ٔسحّ ،ْٚ ٝاخسای آشٔژ ٖٛز ٔ ٚسحّژ ٚ ٝثژدٚ ٖٚلفژ ٝا٘دژبْ شژد .اثشژدا
یشٛزاِعُٕ شٕبز 1 ٜثٕٞ ٝسا ٜفشسچ ٝیثاالر  ٚیه ثسي دبیخ ٘بٔ ،ٝثٞ ٝس ا٘ آٔژٛش ا ٜ
شد اش آٖ ٞب تٛایش ٝشد اثشدا یشٛزاِعُٕ شٕبز ٜیه زا ث ٝلز ثاٛا٘ٙد  ٚثب سٛخ ٝث ٝآٖ ثژٝ
یثاالر دبیخ ٙٞد ،ز ایٗ ٔسحّٔ ٝصد ٚیز شٔب٘ت ِصبف ٘شد  ٚشٔبٖ الشْ ثسای ایٗ وٞ ٝس
ا٘ آٔٛش ث ٝیثاالر دبیخ ٞد ،ا  ٜشد حداوثس  30لعم ٝؿ َٛوشعد).
ز زاثـ ٝثب شعٕ٘ ٜٛسٌ ٜرازی ،ثِ ٝعُ ایٗ و ٝآشٔ ٖٛز ٔ ٚسحّ ٝثدٚ ٖٚلف )ٝا٘دبْ شد  ٚثب
سٛخ ٝث  ٝیشٛزاِعُٕ ٞبی ا  ٜشدٞ ٜس ا٘ آٔٛش ٕ٘ ٚس ٜاز – یىت ثسای ٔسحّ ٝا َٚوژٝ
ز یشٛزاِعُٕ ث ٝا٘ آٔٛشاٖ ٌفش ٝشد ٜث ٛیثاالر زا ثب حدس دبیخ ٘دٙٞد  ٚدبیخٞژبی
غّؾ ٕ٘سٙٔ ٜفت از٘د ٕ٘ ٚژسٌ ٜژرازی ز ٔسحّژ ٝای وژ ٝاش فسٔژ َٛاطژَپ ٕ٘ژسٜ
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)R-

ایشفب  ٜشد ٜث ، R . ٛسعدا دبیخ ٞبی طصعحم  ، Wسعژدا دبیژخ ٞژبی غّژؾ  ، A ٚسعژدا

ٌصیٞ ٝٙبی ٞس یثاَ ایز)  ٚیٍسی ثسای ٔسحّ ْٚ ٝو ٝیشٛزاِعُٕ یٍسی ث ٝا٘ آٔٛشاٖ
ا  ٜشد ٜثٔ ٛجٙت ثس ایٗ و ٝثب ت ٛوبز لسٔص یثاالست زا و ٝدبیخ ٘دا  ٜا٘د ث ٝطٛزر حدیت
دبیخ ٙٞد ٕ٘ ٚسٞ ٜس آشٔ٘ ٛت ز ایٗ ٔسحّ ٝثب سٛخ ٝث ٝسعدا یژثاالست وژ ٝزیژز دبیژخ
ا  ٜا٘د ایز ،ثسای ٞس دبیخ زیز یه ٕ٘س ٜز ٘ظس ٌسفش ٝشد.
ث ٝؿٛز وّت ثسای سدصی ٚ ٝسصّعُ اؿَلبست وٙٔ ٝدس ث ٝثسزیت یثاالست ٔثُ ثسآٚز دبزأشس
 ، Cسبث آٌبٞت  )...ٚؤ ٝجبحث ٘ظسیٞ ٝبی خدید ا٘داٌ ٜعسی زا دٛش

ٔت  ٙٞدٔ ،ژت شژ ٛاش

٘سْ افصاز  spss ٚ BILOGایژشفب  ٜوژس  ٚثژسای ثسزیژت یژثاالست وژٔ ٝجبحژث ٘ظسیژٝ
وَیعه ا٘داشٌ ٜعسی زا دٛش
یافتِ ّای پصٍّػ

ٔت ٙٞد اش ٘سْ افصاز  spssایشفب  ٜشد.

ٞدف ایٗ دو ، ٞٚثسزیت زاثـ ٝسر عس لبُٔ حدس ثس لّٕىژس سصظژعّت ا٘ژ آٔژٛشاٖ
ٚزٔ ٜشٛیـ ٝا َٚایز.ثٙٔ ٝظٛز سدصی ٚ ٝسصّعُ اؿَلبر خٕ آٚزی شد ٜثسای دبیخ ٌٛیت ثٝ
یثاالر سصمعك اثشدا اؿَلبر دبیخ٘بٔٞ ٝب ز  ٚفبیُ خداٌب٘ ٝزیاش ٝشد ،فبیُ ا َٚا ٜٞبی
ٔسثٛؽ ث ٝاخسای ا ٚ َٚفبیُ  ْٚا ٞ ٜبی ٔسثٛؽ ث ٝاخسای  .ْٚثٙٔ ٝظٛز ٌصازش یبفشژٞٝژب،
اثشدا آٔبزٞ ٜبی سٛط عفت ٞس  ٚاخسا ث ٝطٛزر ٔدصا ثسای ٌسٕ٘ٛ٘ ٜٚژ ٝز خژدٌ ) 1 َٚژصازش
شد ،الشْ ث ٝسٛػعح ایز وٕ٘ ٝسار اخسای ا َٚثد ٖٚحدس ثب ٕ٘سٙٔ ٜفت) اش ؿسیك فسَٔٛ
 )Rث ٝیز آٔد ٜایز ٕ٘ ٚسار اخسای  ْٚثب حدس ،ثدٕ٘ ٖٚسٙٔ ٜفت) ثب سٛخژ ٝثژٝ1
سعدا دبیخ ٞبی طصعح ث ٜ ٛو ٝثٞ ٝس دبیخ یه ٕ٘س ٜسعّژك ٌسفشژ ٝایژزٕٞ .ژبٖ ؿژٛز وژٝ
ٔشبٞدٔ ٜت ش ٛز ٕ٘سار اخسای ٔ،ْٚعبٍ٘عٗ ٕ٘سار ثبال زفش ٚ ٝز لعٗ حبَ ا٘صساف ٔععبز
دساوٙدٌت) وٕشسی زا شبٞد ٞگشعٕٓٞ ،بٖ ؿٛز ؤ ٝشبٞدٔ ٜژت شژ ٛودژت 1ز
ٚ ٚازیب٘
اخسای اٞ ْٚ ٚ َٚس ٙٔ ٚفت ایز  ٚایٗ ٘شبٖ ٙٞد ٜایٗ ایز وٙٔ ٝصٙت ٔشمبزٖ ٘عگز ٚ
٘جبِ ٝی ؿٛال٘ت ٔٙصٙت ث ٝؿسف چخ ایز ٔعبٍ٘عٗ وٛچه سس اش ٔعبٕ٘٘ ٚ ٝب) ،أژب ثژب ٚخژٛ
ٔٙفت ث ٖ ٛودت ز ٞس  ٚاخسا ز اخسای  ْٚودت ثعششس اش اخسای ا َٚایز  ٚایٗ ٘شبٖ -
ٙٞد ٜی لدْ سمبزٖ ثعششس ایزٔ .عب٘ٔ ،ٝد ،وشعدٌتٔ 2بوصیٕٓ ٔ ٚعٙعٕٓ ٕ٘سار ز ا ز ٞس ٚ
اخسا خدٔ ) 1 َٚت سٛاٖ ید ٛٔ ٚاز ٔشبث ٝزا ٔت سٛاٖ ثب ٔ ٓٞمبیگ ٝوس .
جذٍل  : 1آهارُ ّای تَصیفی ًورات داًػ آهَزاى گرٍُ ًوًَِ هربَط بِ اجرای اٍل ٍ دٍم
اخسای ْٚ

اخسای اَٚ

سعدا
ٔعبٍ٘عٗ
تـبی ایشب٘داز اش ٔعبٍ٘عٗ
ٔعب٘ٝ
ا٘صساف ایشب٘داز
ٚازیب٘
ودت
تـبی ایشب٘داز ودت

421
17/ 33
0/ 25
18/ 00
4/ 97
24/ 74
- 0/ 55
0/118

421
14/ 26
0/ 31
14/ 65
7/ 32
40/ 04
- 0/ 38
0/118

وشعدٌت
تـبی ایشب٘داز وشعدٌت
أٝٙ
ٕ٘سٔ ٜعٙعٕٓ
ٕ٘سٔ ٜبوصیٕٓ

0/115
0/337
28/0
3/0
30/0

0/053
0/337
32/ 00
-6/ 00
28/ 00
1

.Skweness
.Kurtosis

2

٘شبیح سصّعُ ا ٞ ٜبی ٔروٛز ز چبزچٛة  4یثاَ سصمعك ث ٝشسپ شیس ازائٔ ٝت ش: ٛ

یثاَ  : 1آیب یشٛزاِعُٕ آشٔ ٖٛشعٕ٘ ٜٛسٌ ٜرازی ٔشٙبیت ثژب آٖ) سژر عسی ثژس ٔعژصاٖ
ثسآٚز دبزأشس  Cاز ؟
ٕٞبٖ ؿٛز و ٝز ایٗ خدٛٞ ) 3 َٚیدایز ز اخسای ا َٚو ٝیشٛزاِعُٕ حدس ٘ص٘عد ٚ
شعٕ٘ ٜٛسٌ ٜصازی

1

 R-ث ٝوبز زفش ٝایزٔ ،عبٍ٘عٗ  ٚا٘صساف ایشب٘داز دبزأشس  Cث ٝایژٗ

لساز ایز  ) S= 0 / 057 ٚ μ 0 / 17ایز  ٚز اخسای  ْٚو ٝیشٛزاِعُٕ حدس ٘ص٘عد ٚ
شعٕ٘ ٜٛسٌ ٜرازی سعدا طصعحٞب ث ٝوبز زفشٔ ،ٝعبٍ٘عٗ  ٚا٘صساف ایشب٘داز ث ٝایٗ لساز ایژز
) S= 0 / 050 μ ,0 / 22م ثب ٔساخع ٝث ٝخد َٚشٕبزٔ ٚ ) 2 ٜشبٞد٘ ٜشعدٚ t- test ٝاثگژش،ٝ
ثعٗ  ٚاخسا ٔعٙب ازی سفبٚر ٔ ٚعبٍ٘عٗ زا ٔت سٛاٖ ید .ایژٗ ٘شعدژ٘ ٝشژبٖ ٙٞژد ٜسفژبٚر
ٔعٙب از ٕ٘سار افسا ٌس ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚشٔب٘ت و ٝیشٛزاِعُٕ آشٔ ٚ ٖٛشعٕ٘ ٜٛسٌ ٜرازی دبیژخ ٘بٔژٝ
سغععس ٔت وٙد ،ایز  .) p< 48 / 50 ,t= 0 / 001ثٙبثسایٗ ثب سٛخ ٝث ٝخژد ) 2 َٚآشٔژ t ٖٛثژعٗ
ٔعبٍ٘عٗ ٞبی دبزأشس  Cز  ٚاخسا سفبٚر ٔعٙب ازی زا ٘شبٖ ٔت ٞد  ٚث ٝؿٛز اخٕبَ ٔت سٛاٖ
ٌفز یشٛزاِعُٕ آشٔ ٚ ٖٛث ٝسج آٖ شعٕ٘ ٜٛسٌ ٜژرازی ٔشٙبیژت ثژب آٖ ثژس ٔعژصاٖ ثژسآٚز
دبزأشسٔ Cث س ایز  ٚایٗ سر عس ٔعٙب از ایز.
جذٍل  :2آزهَى ٍ tابعتِ بیي هیاًگیي دٍ اجرا
اخسا
ی اٚ َٚ
اخسای
ْٚ

ٔعب٘
ٌعٗ

ا٘صسا
ف
ایشب٘داز

تـبی
ایشب٘داز
ٔعبٍ٘عٗ

4/ 96

2/ 10

0/102

فبطّ ٝاؿٕعٙبٖ %95

ثعششسیٗ
5/ 16

وٕشسی
ٖ
4/ 76

آشٔt ٖٛ

48/ 50

زخٝ
آشا ی

420

جذٍل  : 3هیاًگیي ٍ اًحراف اظتاًذارد برآٍرد پاراهترّای ظؤال ( a,b,cاجرای اٍل ٍ
اجرای دٍم)
اخسای ْٚ

اخسای اَٚ
ٔعبٍ٘عٗ
 Cحدس
 Aسٕعص
 Bشٛازی

0 / 179
1 / 326
0 / 577

ا٘صژژژژژژساف
ایشب٘داز
0 / 057
0 / 650
1 / 498

ٔعبٍ٘عٗ
0 / 221
1 / 336
0 / 188

ا٘صژژژژژژژساف
ایشب٘داز
0 / 050
0 / 539
1 / 375

یـح
ٔعٙب ازی

0/001

یثاَ  : 2آیب ایشفب  ٜاش فسٕٔ٘ َٛسٌٜرازی  R- 1و ٝلبُٔ حدس زا ز ٘ظس ٔتٌعژس )
ز ٔمبیگ ٝثب زٚش ٕ٘سٌ ٜرازی ٔعٕ َٛسعدا طصعح ٞب) دبیبیت ٕ٘سٞ ٜبی آشٔژ ٖٛزا افژصای
ٔت ٞد؟
ثٙٔ ٝظٛز ثسزیت ایٗ ٔٛػٛه ثب سىع ٝثس ٕٞگب٘ت ز٘ٚت اش زٚش ػسیت آِفبی وس٘ٚجژبخ ٚ
ٕٞچٙعٗ زٚش ٘ٚعٕ ٝوس ٖ آشٔ ٖٛایشفب  ٜشد .ػسیت آِفب ثسای اخسای ا ٚ 0 / 91 َٚثژسای
اخسای  0 / 80 ْٚث ٝیز آٔد خدٕٞ .) 4 َٚچٙعٗ ػسیت ٕٞجگشٍت ثعٗ ٘ ٚعٕ ٝیثاالر
شٚج  ٚفس ثسای اخسای ا ٚ 0 / 89 َٚثسای اخسای  0 / 70 ْٚث ٝیز آٔد خد،) 5 َٚو٘ ٝشبیح
ٞس  ٚزٚش ػسیت آِفب ٘ٚ ٚعٕ ٝوس ٖ) ٔٙشٟت ث ٝدبیخ ٔثجز ث ٝیثاَ فٛق ٔت ش٘ٛد.
جذٍل  : 4ضرایب آلفای یرًٍباخ برای اجرای اٍل ٍ دٍم

سعدا آشٔ٘ ٛتٞب
سعدا یثاَ
ػسیت آِفبی وس٘ٚجبخ

اخسای اَٚ

اخسای
ْٚ

421
30
0/ 91

421
30
0/ 80

جذٍل  : 5ضرایب پایایی بِ رٍغ دًٍیوِ یردى اجرای اٍل ٍ دٍم

آشٔ٘ ٛتٞب
سعدا یثاَٞب
ٕٞجگشٍت ثعٗ  ٚفسْ
ػسیت ٕٞجگشٍت لگٕز اَٚ
شبُٔ  15یثاَ
ػسیت ٕٞجگشٍت لگٕز ْٚ
شبُٔ  15یثاَ
ػسیت آِفب ثسای لگٕز اَٚ
ػسیت آِفب ثسای لگٕز ْٚ

اخسای
اَٚ

اخسای
ْٚ

421
30
0/ 81
0/ 89

421
30
0/ 54
0/ 70

0/ 89

0/ 70

0/ 89
0/ 81

0/ 76
0/ 62

 R-ز ٔمبیگژ ٝثژب زٚش ٕ٘ژسٌٜژرازی

یثاَ  : 3آیب ایشفب  ٜاش فسٕٔ٘ َٛژسٌٜژرازی
ٔعٕ َٛزٚایت از ؟
ثسای ثسزیت ا س یشٛزاِعُٕ  ٚشعٕ٘ ٜٛسٌ ٜرازی ز زٚایژت آشٔژ ،ٖٛػژسیت ٕٞجگژشٍت
ٕ٘سار  ٚاخسا  ٚػسیت ٕٞجگشٍت ٞس اخسا ثب ٕ٘سار زیبػعبر دبیبٖ سسْ ا٘ آٔژٛشاٖ ٌژسٜٚ
ٕ٘ ٝ٘ٛث ٝلٛٙاٖ ٔشغععس َٔن) ٔصبیج ٝشد ٜو ٝثب ٔساخع ٝث ٝخدٔ ) 6 َٚت ثعٙژعٓ وژ ٝثژعٗ
ٕ٘سار  ٚاخسا ٕٞجگشٍت ثبالیت ٚخ ٛاز  ٚ ) 0 / 95ػسیت ٕٞجگشٍت ٕ٘ژسار اخژسای اَٚ
1

ثد ٖٚحدس) ثب ٔشغعس َٔن ٕ٘س ٜزیبػعبر)  ٚ 0 / 346ػسیت ٕٞجگشٍت ٕ٘سار اخسای ْٚ
ثب حدس) ثب ٔشغعس َٔن ٕ٘س ٜزیبػعبر)  0 / 342ایز ز ٔمبیگٔ ٝشبٞدٔ ٜت شٕ٘ ٛژسار
اخسای  ْٚثب ٔشغعس َٔن ٘گجز ث ٝاخسای ا َٚثب ٔشغعس َٔن ٕٞجگشٍت وٕشسی از٘د .ث- ٝ
ِعُ ایٙىٕ٘ ٝس ٜزیبػعبر دبیبٖ سسْ ا٘ آٔٛشاٖ ٌس ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚو ٝسٛیؾ ثعساٖ ٔسثٛؿ ٝازائٝ
شدٕ٘ ٜس ٜاؿَلبر وّت اش ا٘ زیبػت ا٘ آٔٛش ایز  ٚآشٔٛٔ ٖٛز ٘ظس اؿَلبر خصئت -
سسی اش ایٗ ا٘ زا ٔد٘ظس اششٕٞ ،ٝجگشٍت ثبالیت ٔشبٞدٕ٘ ٜت ش ٛأب ٕٞعٗ ٔمژداز ثژ- ٝ
ِعُ یب شد ٜثسای ٔٙظٛز ٔب ٔٙبیت ایز).
جذٍل  : 6ضریب ّوبعتگی هحاظبِ ؼذُ بیي دٍ اجرا
اخسای اَٚ
ٚ
اخسای ْٚ

یـح ٔعٙت ازی

ػسیت ٕٞجگشٍت

سعدا

0/001

0/959

421

جذٍل  : 7جذٍل ضرایب ّوبعتگی (دٍ اجرا باّن ٍ ّر اجرا با هتغیر هالک)
اخسای اَٚ

اخسای
ْٚ

زیبػعبر

ػسیت ٞجگشٍت دعسی ٖٛثسای اخسای
اَٚ
یـح ٔعٙت ازی

1/ 00

** 0/95

** 0/34

0/001

0/001

سعدا

421

421

421

ػسیت ٞجگشٍت دعسی ٖٛثسای اخسای
ْٚ
یـح ٔعٙت ازی

** 0/95

1/ 00

** 0/34

0/001

0/001

سعدا

421

421

421

ػسیت ٞجگشٍت دعسی ٖٛثسای زیبػعبر

**0/ 346

**0/ 342

1/ 00

یـح ٔعٙت ازی

0/001

0/001

سعدا

421

421

**

421

ػسیت ٕٞجگشٍت ز ٔ 0 / 01عٙت از ایز.

یثاَ  :4آیب ٕ٘سٌ ٜرازی فسِٔٛت  R- 1ثسآٚز ثٟشسی اش سٛا٘بیت آشٔ٘ ٛت ٔت ٞد؟
ثسای ثسزیت لز ثسآٚز سٛا٘بیت ز ٞس اخسا ،تـبی ایشب٘داز یژـٛپ ٔاشّژف سٛا٘ژبیت
ٔشاض شد خد٘ .) 8 َٚشعد ٝایٗ و ٝز یـٛپ دبیعٗ  - 2 / 5ث ٝدژبیعٗ ) تـژبی ایژشب٘داز
ثعششسی زا ز اخسای ٘ ْٚگجز ث ٝاخسای أ َٚشبٞدٔ ٜت وٙعٓ ایٗ ٘شبٖ ٔژت ٞژد وژ ٝز

یـٛپ یب شد ٜلز ثسآٚز سٛا٘بیت ز اخسای ا َٚثٟشس اش اخسای  ْٚایز ،ز یـٛپ یٍس
سشب ٘شعد ٝلى ٔت شٔ ٚ ٛعصاٖ تـبی ایشب٘داز اخسای ا َٚثعششس اش اخسای  ْٚایز د
لز ثسآٚز سٛا٘بیت ز ایٗ یـٛپ ز اخسای  ْٚثٟشس اش ا َٚایز .الشْ ثژ ٝذوژس ایژز وژٝ
 ٚازیب٘ ٞب ز چٙد یـح سشب ز  ٚاخسا ٔٛز ٔمبیگ ٝلساز ٌسفشٙد ،ایشفب  ٜاش زٚش ٔمبیگٝ
ٚازیب٘ ٞب) و ٝز خد ) 8 َٚآٔد ٜایز٘ .شعد ٝایٙى ٝیـٛپ  3 ،2 ،1اش سشب سفبٚر ٚازیب٘ -
ٞب ٔعٙت از ایز ایٗ ٘شبٖ ٔت ٞد ؤ ٝعصاٖ دساوٙدٌت ز یـٛپ یب شد ٜز  ٚاخسا ثژ- ٝ
ؿٛز ٔعٙت ازی ثب  ٓٞسفبٚر از٘د ز حبِعى ٝز یـٛپ دبیعٗ سشب ایژٗ سفژبٚر ٞژب ٔعٙژت از
ایز .یعٙت ا٘ آٔٛشاٖ ٌس ٜٚلٛی ٘گجز ثٌ ٝس ٜٚػععف ز  ٚاخسا ث ٝؿژٛز یىگژبٖ لٕژُ
٘ىس  ٜا٘د ٔ ٚعصاٖ ثسآٚز سٛا٘بیت آٖ ٞب ز  ٚاخسا دساوٙدٌت ثعششسی زا ٘شبٖ ٔت ٞد.
جذٍل  : 8هقایعِ هیساى خط ای اظتاًذارد ٍاریاًط ّاای ٍابعاتِ در ظاطَخ هختلا
تَاًایی در دٍ اجرا
θ
- 3/5
-3
- 2/5
-2
- 1/5
-1
- 0/5
0
0/5
1
1/5
2
2/5
3
3/5

1

2
1

2

0/ 96
0/ 60
0/ 43
0/ 38
0/ 38
0/ 43
0/ 48
0/ 53
0/ 58
0/ 70
0/ 75
0/ 95

1/ 04
0/ 68
0/ 47
0/ 36
0/ 39
0/ 42
0/ 47
0/ 51
0/ 48
0/ 56
0/ 68
0/ 82

2
2

t

0/ 43

0/598

- 10/ 55

0/141

0/138

0/339

0/182

0/168

2/ 61

0/268

0/215

7/ 23

0/470

0/336

11/ 08

0/940

0/673

11/003

بحث ٍ ًتیجِ گیری
یبفشٞ ٝب ثعبٍ٘س سر عس لبُٔ حدس ش ٖ ثس لّٕىس سصظعّت ا٘ژ آٔژٛشاٖ ٚزٔ ٜشٛیژـ ٝاَٚ
ایزٕٞ .ب٘ـٛز ؤَ ٝحظ ٝشد  ٚاخسا زٚی یه ٌس ٕٝ٘ٛ٘ ٜٚاششعٓ وٞ ٝس اخسا یشٛزاِعُٕ
تبص ت ٛزا اشز  ٚشعٕ٘ ٜٛسٌ ٜرازی دبیخ ٘بٔ ٓٞ ٝز  ٚاخسا ٔشفبٚر ث . ٛثژب سٛخژ ٝثژٝ

یبفشٞ ٝبی یثاَ ا )َٚو٘ ٝشبٖ ا  ٜشد و ٝیشٛزاِعُٕ آشٔ ٚ ٖٛث ٝسج آٖ شعٕ٘ ٜٛسٌٜرازی
ٔشٙبیت ثب آٖ ثس ٔعصاٖ ثسآٚز دبزأشسٔ Cث س ایز  ٚایٗ سر عس سٛخٔ ٝعٙب از ایز .ز ا أژٝ
ثبید ٌفز و٘ ٝشبیح ٔٛخ ٛز خد ) 3 َٚآٔد ٜایز یژشٛزاِعُٕ حژدس ثص٘عژد ثژٔ ٝعژصاٖ
شیب ی اش زفشبز حدس ش ٖ آشٔ٘ ٛت ٞب زا وبیش ٝایز .ث ٝطٛزست و ٝثسای یه ٌس ٜٚز  ٚاخسا
ث ٝسفبٚر ٔعٙت ازی اش اتشَف ٔعبٍ٘عٗ ثسآٚز دبزأشس Cثسٔت تٛزیٓم ثٙبثسایٗ آشٔژٌٖٛژساٖ
ثبید ایٗ ٔٛػٛه زا ٔد٘ظس اشش ٝثبشٙد .ایٗ ٘شبیح ثب سصمعك ٔثٔٙت ٔ ،) 1379جٙت ثس « سر عس
ثسآٚز دبزأشس  Cثس شعٕ٘ ٜٛسٌ ٜرازی ٔشٙبیت ثس آٖ » ٕٞگٔ ٛت ثبشد.
ز یثاَ ٘ ،)ْٚشبیح دبیبیت و ٝثٚ ٝیعّٞ ٝس  ٚزٚش ػسیت آِفب ٘ٚ ٚعٕ ٝوژس ٖ) ا٘دژبْ
شد ٘شبٖ ا و ٝایشفب  ٜاش فسٕٔ٘ َٛژسٌٜژرازی  R- 1ز ٔمبیگژ ٝثژب زٚش ٕ٘ژسٌٜژرازی
ٔعٕ َٛدبیبیت ٕ٘سٞ ٜبی آشٔ ٖٛزا افصای ٔت ٞد .ایٗ ٘شبیح ٕٞگ ٛثب ٘شبیدت ایز و ٝوساس
 ٚفسازی ٔ ٚ ) 1977ثٔٙت  ) 1379ث ٝیز آ ٚز ٘د ،فسازی  ٚوساس ثب شع ٜٛاخسایژت ٔشژبثٝ
ایٗ دو ٞٚث ٝػسیت دبیبیت  0 / 66ثسای اخسای ا َٚثد ٖٚحدس)  0 / 65 ٚثسای اخژسای ْٚ
ٕٞسا ٜثب حدس) ٔ ٚثٔٙت ػسیت دبیبیت  0 / 68ثسای اخسای ا َٚثد ٖٚحدس)  0 / 72 ٚثسای
اخسای ٕٞ ْٚسا ٜثب حدس) ث ٝیز آٚز ٘د.
ز یثاَ ی ،)ْٛثب ٔص بیج ٝػسیت ٕٞجگشٍت ثعٗ ٕ٘سار ٞس اخسا ٔشاض شد و ٝایٗ سفبٚر
ز حد چٙد ٞصازْ ایز أب ٔت سٛاٖ ٌفز وژ ٝافژصای زٚایژت حشژت ز طژدْ ٞ ٚژصازْ ٞژٓ
ازششٕٙد ایزم ثٙبثسایٗ ٔت سٛاٖ ٌفز اٌس ٘عبش ث ٝافصای زٚایت ٘داشش ٝثبشعٓ ٔژت سژٛا٘عٓ اش
1

زٚش ا َٚایشفب  ٜوس  ٚحشت سب nثٚٝی عّ ٝزٚش ٞبی آٔبزی ٔشاض ٔت شژ ) ٛوٛسژبٜسژس
وٙعٓ٘ .شبیح ثبال ٔشبث٘ ٝشبیح وساس  ٚفسازیٔ ٚ ) 1977 1ثٔٙت ٔ ) 1379ت ثبشد .آٖٞب ؿژت
دوٞٚشت و ٝشع ٜٛاخسای آٖ ٔشبث ٝشع ٜٛاخسای دو ٞٚحبػس ایز .ثژ ٝسسسعژت ثژ ٝزٚایژت
 0 / 59 ٚ 0 / 62 ،0 / 46ثسای اخسای ا َٚثد ٖٚحدس)  0 / 58 ٚ 0 / 60 ،0 / 46 ٚثسای اخسای ْٚ
ٕٞسا ٜثب حدس ) یز یبفشٙد.
یثاَ چٟبزْ) ٘عص ٘شبٖ ا و ٝثسای ثسزیت لز ثسآٚز سٛا٘ژبیت ز ٞژس اخژسا ،ز یژـٛپ
دبیعٗ  - 2 / 5ث ٝدبیعٗ ) تـبی ایشب٘داز ثعششسی زا ز اخژسای ٘ ْٚگژجز ثژ ٝاخژسای اَٚ
ٔشبٞدٔ ٜت وٙعٓ ایٗ ٘شبٖ ٔت ٞد و ٝز یـٛپ یب شد ٜلز ثسآٚز سٛا٘بیت ز اخسای اَٚ
ثٟشس اش اخسای  ْٚایز ،ز یـٛپ یٍس سشب ٘شعد ٝلى ٔت شٔ ٚ ٛعصاٖ تـبی ایشب٘داز
لز ثسآٚز سٛا٘بیت ز ایٗ یـٛپ ز اخژسای ْٚ
اخسای ا َٚثعششس اش اخسای  ْٚایز د
ثٟشس اش ا َٚایز .الشْ ث ٝذوس ایز وٚ ٝازیب٘ ٞب ٘عص ز چٙد یژـ ح سشژب ز  ٚاخژسا ٔژٛز
ٔمبیگ ٝلساز ٌسفشٙد٘ ،شعد ٝایٙى ٝیـٛپ  3 ،2 ،1اش سشب سفبٚر ٚازیب٘ ٞب ٔعٙت از ایز ایٗ
٘شبٖ ٔت ٞد ؤ ٝعصاٖ دساوٙدٌت ز یـٛپ یب شد ٜز  ٚاخسا ث ٝؿٛز ٔعٙژت ازی ثژب ٞژٓ
1
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سفبٚر از٘د ز حبِعى ٝز یـٛپ دبیعٗ سشب ایٗ سفبٚر ٞب ٔعٙت از ایز .ی عٙت ا٘ آٔژٛشاٖ
ٌس ٜٚلٛی ٘گجز ثٌ ٝس ٜٚػععف ز  ٚاخسا ث ٝؿٛز یىگبٖ لُٕ ٘ىس  ٜا٘ژد ٔ ٚعژصاٖ ثژسآٚز
سٛا٘بیت آٖ ٞب ز  ٚاخسا دساوٙدٌت ثعششسی زا ٘شبٖ ٔت ٞد .ایٗ ٘شژبیح ثژب سصمعژك ٔژثٔٙت
ٔ ) 1379جٙت ثس « سر عس ثسآٚز سٛا٘بیت آشٔ٘ ٛت ثس ٕ٘سٌ ٜرازی فسِٔٛت » ٕٞگٔ ٛتثب شد.
آشٔٞ ٖٛبی دعشسفز سصظعّت ثژسای ا٘ژداشٌ ٜعژسی ثژبش  ٜفعبِعژز ٞژبی آٔٛششژت  -سصظژعّت
ا٘ آٔٛش اٖ ث ٝوبز ٔت ز ٚاش ایٗ ز ٟٓٔ ،ٚایز و ٝفسایٙد ٕ٘سٌ ٜر ازی آٖ زیز ا٘دبْ ش. ٛ
سر عس لبُٔ حدس ثس ٕ٘سار آشٔ٘ ٛت ٞب ٔ ٚادٚش شدٖ لز ٕ٘سٌ ٜرازی  ٚثژسآٚز سٛا٘ژبیت
افسا ایز و ٝثبلث ٍ٘سا٘ت شد ٜایز .یشٛزاِعُٕ آشٔ ٚ ٖٛشعٕ٘ ٜٛسٌ ٜرازی ٔشٙبیت ثب آٖ
ثس ٔعصاٖ ثسآٚز دبزأشس cسر عس از  .اش ٕ٘سٌ ٜرازی فسِٔٛت ایشفب ٔ ٜت ش . ٛز یـٛپ دبیعٗ
سٛا٘بیت لّٕىس ا٘ آٔٛشاٖ شٔب٘ت و ٝاش آٖ ٞب تٛایشٔ ٝت ش ٛحدس ٘ص٘عد ٘گجز ث ٝشٔب٘ت
و ٝاش آٖ ٞب تٛایشٔ ٝت ش ، ٛدبیخ ٞب زا حدس ثص٘ٙد ثٟشژس ایژز ز یژـٛپ ٔعژب٘ت  ٚثژبالی
سٛا٘بیت لى ٔت ش . ٛایٗ ٘شعد ٝشبُٔ لز ثسآٚز سٛا٘بیت ٔ ٓٞت ش . ٛاش ایٗ ز ،ٚدعشٟٙب
ٔت شٔ ٛشبث ٝایٗ دو ٞٚثٕٞ ٝسا ٜاخسای یه آشٔژ ٖٛشا ظژعشت ا٘دژبْ شژ٘ ٚ ٛشژبیح ثژٝ
سفىعه سعخ شاظعشت ٔٛز سدصی ٚ ٝسصّعُ لساز ٌعس ث ٝایٗ ٔعٙت و ٝچ ٝسعخ ٞبیت ثعششس
اش حدس ش ٖ ثسای دبیخ ٌٛیت ث ٝآشٔٞ ٖٛب ایشفب ٔ ٜت وٙٙد)  ٚیب دعشٟٙب ٔت شٔ ٛشبث ٝایٗ
دو ٞٚثب ز ٘ظس ٌسفشٗ یه ٌس ٜٚوٙشسَ ا٘دبْ ش. ٛ
هٌابع
آِٗ ،اْ ،ختٚ ،.یٗ ،ثّع ،ٛأْ .)1383 .مدٔٝای ثس ٘ظسیٞٝبی ا٘داشٌٜعسی زٚا٘گٙدت ) سسخٕ ٝلّت
الٚز .سٟساٖ :یٕز ،چبح ی.ْٛ
س٘دایه ،زاثسر اَ .)1366 .زٚا٘گٙدت وبزثس ی .سسخٕ ٝحعدز لّت  .ٗٔٛٞسٟساٖ :ا٘شٍب ٜسٟساٖ.
یعد ٔثٔٙت ،یعد ٜؿبٞس .)1379 .ٜسر عس لبُٔ حدس حدس ش ٖ) ثس ٕ٘س ٜآشٖٔٞٛبی چٙدٌصیٙژ-ٝ
ای دعشسفز سصظعّت .دبیبٖ ٘بٔ ٝازشد .ا٘شٍب ٜلَٔ ٝؿجبؿجبیت.
یعف ،لّتاوجس .)1375 .ا٘داشٌٜعسی ،یٙد  ٚازششعبثت  ٚآٔٛششت .سٟساٖٚ :زاٖ.
یعف،لّعبوجس.)1365 .ا٘داشٍٞعسیذعشسفششصظعّت،سٟساٖ:آٌب.ٜ
شسیفت ،حگٗ دبشب .)1374 .اط َٛزٚا٘گدت  ٚزٚاٖآشٔبیت.سٟساٖ :زشد.
وسیٕژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژت تسأژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژ ،ٝثٟٙژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژژبْ .)1390
سر عسسعدا ٌصیٟٟٙبیگثاِدزٚیوٌعٟبیسٚا٘گٙدعآشٔٛ٘ٛسٛا٘بیعجسآٚز شدٞدزٔدِٟبیذسیشذبیاٛو
الیعىب٘داشٍٞعسی .دبیبٖ ٘بٔ ٝازشد .ا٘شٍب ٜلَٔ ٝؿجبؿجبیت.

ژبی یژثاَ زٞٝژٙ سر عس سعژدا ٌصی.)1390  فسیجسش، زسبجٚ  ٔصٕدزػد،  فّگفت٘وا،ْبٟٙ ث،وسیٕت
 وَیژهٚ بی دسی دبیخَٞ ز ٔدٜز شدٚا٘بیت ثسآٛ سٚ ٖٛٔدت آشٙاٖیٚبی زٞیوٌتٚ
.)6 2 ٌٜعسی سسثعشت شٕبزٜ ا٘داشٝٔبّٙ فظ.ٌعسیٜا٘داش
: ایٝژٙدٌصیٙاالر چٛ یژٝ دبیخ حدیت ث.)1393 ْ ، خّعّت.ْ ،  تجبش ٔبفت ٘وا, س،دسیٞ ٔسسبع
.)7 14 .ْ دصشژژژىتٛشش ز لّژژژٛ ایسا٘ژژژت آٔژژژٝ ٔدّژژژ.ژژژبٞ وبزٜ زاٚ ژژژبٞ ِچژژژب
http://ijme.mui.ac.ir
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